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1.Bestuursvergaderingen
Het huidige bestuur bestaat uit mevrouw Christiane Smet, bestuurslid, mevrouw Viviane
Lodeweyckx, penningmeester en de heer Marc Van Hoey, ondervoorzitter-secretaris.
Het bestuur hield zes vergaderingen tijdens dit werkingsjaar.
Deze hadden plaats bij de bestuursleden thuis op de volgende data:
25 januari-8 maart-26 april-13 juni-30 augustus en 17 november 2006.
Van elke vergadering is een verslag aanwezig op het secretariaat.

2.Werking Biblionef Vlaanderen vzw
Tijdens dit werkingsjaar verscheen een nieuwsbrief, verstuurd aan alle leden, vrienden en
sympathisanten. Een exemplaar in bijlage in dit verslag.
De website, www.biblionef.be , werd geactualiseerd en blijft behouden.
Alle informatie over alle Biblionef vestigingen is hier te vinden.
De werkingskosten werden betoelaagd door de Stad Antwerpen met een educatieve toelage,
(na advies van Arosa ).
Biblionef Vlaanderen vzw is geassocieerd lid van Coprogram, koepel van NGO’s in
Vlaanderen.
Biblionef Vlaanderen vzw is actief lid van Arosa, de adviesraad ontwikkelingssamenwerking
van de Stad Antwerpen. De secretaris is de vaste vertegenwoordiging bij Arosa.
Biblionef Vlaanderen vzw werkt in 2006 met projectdossiers die bij verschillende instanties
worden ingediend.Verder in dit verslag volgt hierover uitgebreide informatie.
Biblionef Vlaanderen vzw stelde zich in regel met de huidige vzw wetgeving en sloot een
familiale verzekeringspolis af voor georganiseerde activiteiten en medewerkers.
Alle bestuursleden en medewerkers werken volledig gratis, enkel met onkostenvergoeding.
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3. Projectwerking 2006

A. Schoolbibliotheken middelbare scholen Paramaribo-Suriname
Dit project werd al vermeld in het jaarverslag Biblionef Vlaanderen 2005.
Twaalf middelbare scholen ontvingen 42 titels per school. Deze titels maken deel uit van hun
internationale literatuurlijst.
Zoals reeds vermeld werd het project volledig gesteund binnen de Stedenband AntwerpenParamaribo.
De verzending en inklaring in Suriname gebeurde in het voorjaar 2006.
Dit project was een voorbeeld van samenwerking tussen de lokale overheden in Suriname,
middelbare scholen als doelgroep, de Stad Antwerpen en de Stedenband ParamariboAntwerpen, Arosa, DHL en de Standaard boekhandel samen met Biblionef Vlaanderen vzw.
Tijdens het jaar 2006 werden geen verdere dossiers voor Suriname opgemaakt of ingediend.

B. Project Zuid Afrika tien container bibliotheken en 20 schoolbibliotheken in
rurale achtergestelde gebieden in Zuid Afrika.
Dit dossier is zeer groot van omvang.Het gaat over een totaal van dertig bibliotheken,
aankoop, uitbouw en oprichting ervan in achtergestelde landelijke gebieden. De doelgroep is
zoals steeds jongeren van alle leeftijden om onderwijs en leesbevordering te ondersteunen.
Totale begroting van dit project 185.000 €.
Het dossier werd ingediend bij de Provincie Antwerpen maar werd niet weerhouden.
Voorlopig wordt het project niet uitgevoerd.
Voor de derde keer op rij loopt Biblionef Vlaanderen vzw een Antwerpse Provinciale toelage
mis. Jammer.

C. Braille boeken en “grote druk” boeken voor slechtziende jongeren en blinden
verspreid over doelgebied Zuid Afrika
Dit project is specifiek gericht naar slechtziende jongeren.
Het gaat om de aankoop van 130 braille boeken én 130 grote druk boeken, gekoppeld aan de
distributie van deze boeken naar verschillende gespecialiseerde scholen en instituten.
De totale kostprijs van dit project is 32.000 rand of ca 5000 €.
Het dossier wordt ingediend via Gouverneur Paul Breyne, beschermlid Biblionef Vlaanderen
vzw, bij de West Vlaamse Provinciale dienst Noord-Zuid coöperatie.
Begin 2007 zegt de provincie West Vlaanderen haar steun toe ten bedrage van 4500 €.
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D. Container Bibliotheek Schoemanshoek in Kango Valley bij Oudtshoorn
Schoemanshoek is een ruraal deel van de West kaap provincie in Zuid Afrika.
In de gemeenschap zijn 5 scholen voor ca 1000 kinderen.
70 volwassenen volgen een opleiding in het centrum.
Het project omvat zoals steeds bij de zogenaamde “containerbibliotheken” de aankoop van de
container, de ombouw en uitrusting tot bibliotheek alsook de invulling met leesmateriaal.
Totale begroting 125.000 rand –ongeveer 15.000 €.
Het project werd ingediend bij GROS Schilde en kreeg door de steun van Mevrouw
Avontroodt, beschermlid Biblionef Vlaanderen vzw een gemeentelijke toelage van 1235 €.
Biblionef Vlaanderen past bij uit eigen middelen en gaf 2500 € door naar Zuid Afrika.
Het project wordt verder gezet in 2007.

E. Schoolbibliotheek Villa Stuivenberg –Antwerpen Noord
De stedelijke lagere school “Villa Stuivenberg” in Antwerpen Noord is een school met meer
dan 90 % kinderen onder het GOK-gelijke kansen onderwijs, een multiculturele school.
Zij wensen een eigen schoolbibliotheek uit te bouwen en kregen de steun van Biblionef
Vlaanderen;
De boeken werden uit eigen middelen van Biblionef Vlaanderen vzw aangekocht. De
middelen zijn afkomstig van de vrienden bijdragen.
Een gunstige samenwerking met de uitgeverijen Clavis en Baeckens Books reduceerde de
kostprijs van dit project tot 707,64 €.
Op 14 februari werden de boeken tijdens een stemmige receptie aan de school én de kinderen
overhandigd.

F. Schoolbibliotheek SIBLO 6 - Oranjerie/Antwerpen Noord
Deze Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs heeft veel kansarme en taalzwakke
leerlingen. De school wil een schoolbibliotheek opstarten.
Het betreft zowel de aankoop van kasten en logistiek als de aanschaf van de leesboeken.
Kostprijs van het meubilair 1347 € en de kostprijs van de boeken ca 1500 €.
Totale begroting 2900 €.
Biblionef Vlaanderen vzw verkreeg financiële steun van verschillende filantropische
verenigingen:
1000 €
van Doe het goede om het goede
100 €
Club De Gulden Passer
150 €
Ariadne
De plechtige inhuldiging had plaats in de school op woensdag 7 februari 2007 in
aanwezigheid van Schepen Voorhamme en verschillende van de sponsors én kandidaat
sponsors.
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4. Internationale werking
Biblionef Vlaanderen vzw heeft een diepgaand gesprek gehad met SOS kinderdorpen.
Deze vereniging is vragende partij voor een samenwerking in Centraal Afrika.
Zij zullen later terug met Biblionef contact leggen.
Biblionef Vlaanderen vzw zal dan intermediëren naar Biblionef France.
In Suriname neemt men jaarlijks deel aan het kinderboekenfestival in Paramaribo.
In het kader van het tienjarig jubileum van Stichting Biblionef Suriname is een
samenwerking met de Suriprofs, een voetbalteam uit Nederlandse Surinamers die een
éénmalig project “biodiversiteit” binnen de Guyana’s zullen sponsoren. Het gaat over een
project van meer dan 23.000 €.
In Zuid Afrika is men druk bezig bibliotheken uit te bouwen, op te richten en men werkt ook
plaatselijk met dossiers en kandidaat donateurs.
Het bestuur van Biblionef Vlaanderen vzw dankt al haar donateurs en steunverleners.
Een bijzondere dank aan AROSA, Stad Antwerpen,Provincie West-Vlaanderen, DHL,
Standaard boekhandel, uitgeverij Clavis en uitgeverij Baeckens Books, GROS Schilde, de
vzw Doe Het goede om het goede, De gulden passer en Ariadne.

5.Financieel jaarverslag 2006
Het hierna volgende overzicht, verslag en balans, werd opgemaakt door de penningmeester
Viviane Lodeweyckx.
Dit verslag werd nagekeken door het bestuur op de vergadering van 3 april 2007 en
goedgekeurd.
Het bestuur verleent unaniem ontlasting en aanvaardt het verslag en de balans.

Voor verslag
Marc Van Hoey
Secretaris ondervoorzitter

